Justis- og beredskapsdepartementet

Oslo, 23. november 2020

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev datert 9. juni 2020, med
høringsfrist 23. november 2020.
Likhet for loven er en grunnleggende rettighet og verdi i den norske demokratiske, rettstaten.
Rettsråd og rettshjelp for alle er en forutsetning for rettssikkerheten og står øverst på
Juristforbundets agenda. Alle må sikres nødvendig juridisk rådgivning, uavhengig av økonomi
og geografisk tilhørighet, dessuten mulighet til å fremme egen sak. Advokatbistand, rettshjelp og
annen juridisk veiledning skal være tilgjengelig for alle som har behov for det.
Juristforbundet er positive til og støtter helt eller delvis flere av de sentrale forslagene i NOU
2020:5. Juristforbundet viser til egen høringsuttalelse avgitt av Juristforbundet Privat, og vi
slutter oss i all hovedsak til denne.

Økning av Inntektsgrenser og tilknytning til G (årlig justering)
Rettshjelputvalget foreslår et nytt beregningsgrunnlag der maksgrensen er 5 G (499.290 kroner
pr. dato). I regnestykket skal det også tas hensyn til søkerens formue, om søkeren eier egen
bolig, og antall hjemmeboende barn.
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•

Juristforbundet er enig i at inntektsgrensene bør oppjusteres og at dagens ordning gir et
altfor lavt innslagspunkt. Vi støtter at det tas hensyn søkerens formue, om søkeren eier
egen bolig, og antall hjemmeboende barn (forsørgelsesbyrde).

•

Vi støtter fullt ut at beregningsgrunnlaget knyttes opp mot G, slik at det foretas en årlig
justering.

•

Vi mener at rettshjelpsordningene først og fremst må ivareta de aller mest sårbare og
være innrettet med behovene for de avklaringer og hjelp som borgerne har. Vi mener det
er grunn til en nærmere vurdering av om forslaget til flertallet gir den optimale og beste
samfunnsøkonomiske løsningen og den beste rettssikkerheten. Alternativbetraktninger
vil være sentralt.

Egenandeler/gradering
Juristforbundet støtter i utgangspunktet og hovedintensjonen med forslagene om gradering og
egenandeler.
•

Vi mener imidlertid at det for de personer med de laveste inntekter ikke bør være noen
egenandeler. Vi vurderer her at tunge velferdshensyn veier tyngre enn hensynene bak
egenbetaling.

Rettshjelp i foreldretvistsaker
Utvalget foreslår å likestille partene bedre, og gi begge partene tilgang på juridisk bistand
tidligere i prosessen - og utenfor domstolene. I tillegg foreslår Utvalget også et øvre tak for
rettshjelp i disse sakene.
•

Juristforbundet støtter forslaget.

Samlet rettshjelpforvaltning
Utvalget foreslår å opprette et nytt organ, en rettshjelpsforvaltning, som får ansvar for
rettshjelpsordningen.
•

Juristforbundet støtter forslaget
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Endring for barnevernssakene
•

Juristforbundet støtter forslagene, blant annet kortere møtetid i forhandlingsmøtene i
Fylkesnemndene, men vil bemerke at en eventuell slik endring må følges tett opp med
følgeforskning og analyser for å dokumentere og vurdere at rettsikkerheten ivaretas. Vi
forutsetter derfor at aktuelle fagmyndigheter (bl.a. BFD og Fylkesnemndene) involveres i
et slikt arbeid.

Med vennlig hilsen
Håvard Holm
president

3/3

